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બ્લરક ઇન્ટયેસ્ટ રીટીગેળનની છૂટના આક્ષેો 
 

અળોકકુભાય  એભ. બાટી 

(એ) કુદયતભાાં ઉચાય 

ીઆઈએરની ઉચાયાત્ભક પ્રકૃબ્ત યાંયાગત રોકુવ સ્ટેન્ડી બ્નમભોથી છૂટી જામ છે. તે યોક્ષ યીત ેફાંધાયણના બાગ 

III ભાાં બાયતના ફાંધાયણના બાગ IV ભાાં સ્થાબ્ત બ્વદધાાંતોનો વભાલેળ થામ છે. વાંબ્લધાનના બાગ III ભાાં બાગ IV 

ની ભશત્લાકાાંક્ષાન ેવલાયી કયીન ેબાયતીમ કામદાના પ્રણારીગત સ્લબાલન ેગબ્તળીર કલ્માણભાાં ફદરી નાખ્મો શતો. 

ફાાંદુઆ ભુબ્તત ભોયચા બ્લ. મુબ્નમન ઑપ ઇબ્ન્ડમા, ઉન્ની ક્રિષ્નન બ્લરુદધ એ.ી., લગેય.ે ન્મામતાંત્રની પ્રકૃબ્તભાાં આ 

પેયપાયના સ્ષ્ટ ઉદાશયણો શતાાં. 

 

(ફી) પ્રબ્તબ્નબ્ધ સ્ટેન્ન્ડગ 

પ્રબ્તબ્નબ્ધ સ્થામી રૂે સ્લીકૃત અલાદના વજજનાત્ભક બ્લસ્તયણ તયીક ેજોલાભાાં આલે છે, જે તૃતીમ ક્ષન ેજભીન ય 

શાફેવ કોજવ અયજી દાખર કયલાની ભાંજૂયી આે છે જે ઇજાગ્રસ્ત ક્ષ ોતાને અદારતભાાં રઈ ળકતી નથી. અને આ 

વાંદબજભાાં, ીઆઈએરની બાયતીમ કલ્ના અભેક્રયકન વાંફાંધભાાં ખૂફ વ્માક છે. ીઆઈએર તરાવ એતળનનુાં વુધાયેરુાં 

સ્લરૂ છે. 

 

(વી) નાગક્રયક સ્થામી 

આ યીતે સ્થામી નાગક્રયકનો બ્વદધાાંત, કોટજના બ્નમભનો નોંધાત્ર બ્લસ્તયણ દળાજલ ેછે, વ્મબ્તતગત અબ્ધકાયોના યક્ષકથી 

કામદાના ળાવકના લારીન ેવત્તાલાય આચયણ દલાયા ધભકી આલાભાાં આલે છે. 

 

(ડી) નોન-એડલામક્રયમર બ્રટીગેળન 

ીલ્વ મુબ્નમન પોય ડેભોિેક્રટક યાઇટ્વ બ્લ. મુબ્નમન ઑપ ઇબ્ન્ડમાભાાં વુપ્રીભ કોટજના ળલદોભાાં, "અભ ેઅભાયા આદેળ ય 

બાય ભૂકલા ભાાંગીએ છીએ કે જાશેય બ્શતના દાલાઓ ... વાભાન્મ યાંયાગત દાલાઓભાાંથી એક વાંૂણજણ ે અરગ 

પ્રકાયનો દાલો છે એક બ્લયોધી ાત્રની આલશ્મકતા છે જમાાં ફ ેક્ષકાયો લચ્ચ ેબ્લલાદ છે, એક દાલો કયે છે અથલા ફીજા 

વાભે યાશત ભાાંગ ેછે અને ત ેઅન્મ આલા દાલાન ેબ્લયોધ કયે છે અથલા આલી યાશતનો બ્લયોધ કયે છે. " 

 

નોન-એડલામક્રયમર બ્રટીગેળન  

(1) વશમોગી બ્નલાયણ 

વશમોગી ભુકદ્દભાભાાં તભાભ ક્ષો તયપથી પ્રમત્નો કયલાભાાં આલ ેછે. દાલો કયનાય, અદારત અને વયકાય અથલા જાશેય 

અબ્ધકાયી, ફધા અશીં વશકાયભાાં છે કે ભૂબૂત ભાનલ અબ્ધકાયો રોકોના ભોટા રોકો ભાટ ેઅથજૂણજ ફન ેછે. ીઆઈએર 
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તેના ફાંધાયણીમ જલાફદાયીઓન ેદૂય કયલા ભાટ ેકામજકાયી વશામ કયે છે. કોટજ યાંયાગત બ્નણજમ અને શુકભનાભુાં આલા 

કયતાાં અન્મ ત્રણ અરગ અરગ કામો ધાયે છે. 

(i) ઑમ્ફડ્વભૅન-કોટજન ેનાગક્રયક પક્રયમાદો પ્રાપ્ત થામ છે અને જલાફદાય વયકાયના અબ્ધકાયીઓના ધ્માન ય વૌથી 

અગત્મના રોકોન ેરાલ ેછે. 

(ii) પોયભ- અદારત રાંફાઈ ય જાશેય ભુદ્દાઓની ચચાજ કયલા અને ઇન્ટક્રયભ ઓડજવજ દલાયા કટોકટી યાશત ૂયી ાડલા 

ભાટ ેએક ભાંચ અથલા સ્થાન પ્રદાન કયે છે. 

(iii) ભધ્મસ્થ - કોટજ વાંબબ્લત વભાધાન વાથે આલે છે. 

 

(2) તાવની છૂટ 

તે તાવની દાલા છે કાયણ કે તે યબ્જસ્રાય, બ્જલ્રા ભેબ્જસ્રેટ, બ્નષ્ણાતોની ક્રટપ્ણીઓ, અખફાયો લગેયેની અશેલારો 

ય કાભ કયે છે. 

 

(ઇ) બ્નણાજમક ાવાાંઓ 

કામજલાશીના કામદાનુાં ારન કયલાભાાં આલતી યાશત. આાંતક્રયક ભુકદ્દભા અને ઉભેદલાયી કેન્ર બ્લરુદધ મ.ુી. યાજમ, 

વુપ્રીભ કોટ ેવાંયક્ષણના ન્મામભૂર્તતઓન ેનકાયી કાઢ્મા. કોટ ેીઆઈએરન ેાછી ખેંચી રેલાનો ઇનકાય કમો શતો અને 

લતયનો ણ આદેળ આપ્મો શતો. કસ્ટોક્રડમર ન્શવાને ઘટાડલા ભાટે, ભશાયાષ્ટ્ર યાજમના ળીરા ફાયવ બ્લ. વુપ્રીભ 

કોટજભાાં, કેટરાક ભાગજદર્તળકાઓ આી શતી. વુપ્રીભ કોટ ેબાયતના ફાંધાયણની કરભ 21 શેઠ ઉરલધ ભાનલ ગૌયલ 

વાથે જીલલાના શકનો અથજ વ્માક યીત ેળતમ તેટરો ભોટો કમો છે. 

 

(એપ) રોકવવ સ્ટેન્ડીના કડક બ્નમભોનો છૂટ 

(A) પ્રબ્તબ્નબ્ધ સ્થામી રૂે, અને (ફી) નાગક્રયક સ્થામી થલાના રૂે રોકવ સ્ટેક્રડઆશના વખત બ્નમભને શલા કયલાભાાં 

આવ્મા છે. આઈ.ડી.વી.વી. લઢલા બ્લ. બ્ફશાય યાજમ, વુપ્રીભ કોટ ેએલુાં નોંધ્મુાં શતુાં કે, યાજકીમ બ્લજ્ઞાનના અધ્મક્ષ, જેણ ે

નોંધાત્ર વાંળોધન કમુું શતુાં અને ફાંધાયણીમ જોગલાઈઓના મોગ્મ અભરીકયણન ેધ્માનભાાં યાખલાભાાં ઊંડા યવ દળાજવ્મો 

શતો, તે છી બ્ફશાય યાજમ દલાયા બ્લધાનવબાની ભાંજૂયી ભેવ્મા બ્લના અવાંખ્મ અબ્ધબ્નમભોને પ્રોત્વાશન આલુાં. 

અદારત ેકફૂર ેછે કે જનતાના વભ્મ તયીકે અયજી કયનાયન ેકરભ 32 શેઠ અયજી જાલલા ભાટ ે'ૂયતા યવ' છે. 

 

(જી) ત્રકાય અબ્ધકાયક્ષેત્ર 

જમાય ેતેના આદેળો આાંખોભાાંથી કેટરાક આાંવુ રૂછી નાખ ેછે ત્માય ેન્માબ્મક વક્રિમકયણ તેના ઉચ્ચતભ ફોનવ ભેલ ેછે. 

આ અબ્ધકાયક્ષેત્ર કોઈક યીત ેવાભૂબ્શક કામજલાશીથી અરગ છે. વભાજની જરૂક્રયમાતભાંદ લગજન ેગર ેઅથલા ઓછાભાાં 

ઓછુાં પ્રેટપોભજ ૂરુાં ાડલા ભાટ ેવભગ્ર બાયતભાાં PIL કોોની વાંખ્મા ખુલ્રી શતી. 

 

બ્રના કેટરાક નફાઈઓ 

1.PIL ક્રિમાઓ તમાયેક સ્ધાજત્ભક શકોની વભસ્માને ઉબા કયી ળક ેછે. દાખરા તયીક,ે જમાય ેકોટજ પ્રદૂબ્ત ઉદ્યોગન ેફાંધ 

કયલાનો આદેળ આ ેછે કાભદાયો અને તેભના ક્રયલાયોની રુબ્ચ કે જે તેભની આજીબ્લકાથી લાંબ્ચત છે તેના બ્શતોન ેકોટજ 
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દલાયા ધ્માનભાાં રેલાભાાં નશીં આલે. પ્રદૂબ્ત એફાટોટોયન ેફાંધ કયલાના કોટજના શુકભથી ફચ્ચાઓના બ્નલાજબ્વત થલાના 

ઉામથી લાંબ્ચત થઈ ળક ેછે. રોકોન ેાણી ૂરુાં ાડલા ભાટ ેડાનજનુાં બ્નભાજણ અન્મ નાગક્રયકોન ેઆશ્રમનો અબ્ધકાય આી 

ળક ેછે.  
 

2. ળોબ્ત અને લાંબ્ચત જૂથોન ેરગતા PIL ફાફતો ઘણા લોથી ફાકી છે. ીઆઈએરના કેવના બ્નકારભાાં બ્લરાંબ્ફત 

બ્લરાંફ પતત ળૈક્ષબ્ણક ભૂલ્મના ઘણા અગ્રણી બ્નણજમો આી ળક ેછે. 

 

3. ત્માયફાદ ન્માબ્મક ક્રદળાઓની ઇયાદાૂલજકની વભસ્મા છે. આશ્ચમજજનક લાત એ છે ક ે અદારતો તેભની આદય 

ળબ્તતની કલામત દલાયા તેભના ોતાના શુકભોના ઉલ્રાંઘનકાયોને વજા કયલા ભાટ ેતૈમાય નથી. લાયાંલાય, ન્માબ્મક શુકભના 

આધાયે અદારતોની બ્લશ્લવનીમતાભાાં ઘટાડો થઈ ળક ે છે. બ્લરક ઇન્ટયેસ્ટ રીટીગેળન ની  છૂટથી આશ્ચમજજનક 

ક્રયણાભો આવ્મા છે જે ત્રણ દામકા શેરા અકલ્પ્મ શતા. 

 

લાંબ્ચત ફાંધામેરા ભજૂયો, રામર અને ભબ્શરા કેદીઓ, અભાનજનક કેદીઓ, યક્ષણાત્ભક ભબ્શરા ઘય, અાંધ કેદીઓ, 

ળોણલાા ફાકો, બ્બખાયીઓ, અન્મ ઘણાને ન્માબ્મક શસ્તક્ષે દલાયા યાશત આલાભાાં આલી છે. ગયીફીના ભાનલ 

અબ્ધકાયો તયપ વયકાયોના જલાફદાયીન ેલધાયલા ભાટ ેીઆઈએરનુાં વૌથી ભોટુાં મોગદાન છે. [48] જો ક,ે એકરા 

અબ્બનમ કયતા ન્મામભૂર્તતઓ કામદાનુાં અબ્ધબ્નમભ કયલા ભાટ ે અવયકાયક પ્રબ્તવાદ આી ળકતા નથી યાંત ુ તેઓ 

ચોતકવણે વાંસ્કૃબ્ત યચનાની ળોધ કયી ળક ેછે જમાાં યાજકીમ ળબ્તત ફન ેછે. ભાનલીમ અબ્ધકાયો ભાટ ેલધ ુવાંલેદનળીર. 

જમાય ે રોકોના અબ્ધકાયોને પ્રબાલળાી તત્લો દલાયા આિભણ કયલાભાાં આલે છે, ત્માય ે ીઆઈએર તેભના ભાનલ 

અબ્ધકાયોના યક્ષણ ભાટ ે વાંઘજના ભાધ્મભ તયીકે ઉબયી આલે છે. બાયતીમ કામદા પ્રણાબ્રભાાં ીઆઈએરની જે 

કામદેવયતાનો આનાંદ છે તે અબૂતૂલજ છે. ીઆઈએર વત્તાની ૂછયછ કયે છે અને અદારતોને કોટજની કોટજ ફનાલ ેછે. 

 

પ્રાયાંબ્બક કાયક્રકદીભાાં ીઆઈએરન ેત્રાવ આનાયા અને ગયીફને ભુકત કયલાના ભાધ્મભ તયીકે વભજલાભાાં આલતુાં શતુાં. 

દુબાજગ્મે ીઆઈએર આજે કોોયેટ, યાજકીમ અને અાંગત રાબ ભાટ ે મોગ્મ છે. આજે PIL ગયીફ અને 

દભનલાાઓની વભસ્માઓ વુધી ભમાજક્રદત નથી. આ તકનીકનો ઉમોગ બાયતીમ વભાજન ે અવય કયતી ફધી 

બ્ફભાયીઓનો ઉચાય કયલા ભાટ ેથામ છે. એલુાં રાગે છે કે આજે PIL એબ્તટબ્લઝભની ભુખ્મ ન્ચતા બાયતીમ ભધ્મ-

લગોના બ્શતો ય ધ્માન કેબ્ન્રત કયલી છે. ઉદાશયણ તયીક,ે ીઆઈએરએ કુયાન ય પ્રબ્તફાંધ ભૂકલાની ભાાંગ કયી, ટીલી 

શ્રેણીઓના પ્રવાયણ, ગ્રાશક વાંયક્ષણ કામદાની અભરીકયણ, ભ્રષ્ટ યાજકાયણીઓન ેદૂય કયલા, ેરોર ાં અને અબ્નમબ્ભત 

પાલણીની ગેયભાન્મતા આલાવ, શલારા વ્મલશાયો દલાયા ક્રકકફૅક સ્લીકાયીન ે યાજકાયણીઓ અને અભરદાયોની 

પક્રયમાદ, નીચરી ન્મામતાંત્રના વભ્મોની ફશેતય વેલા ળયતો, મુબ્નલર્તવટી બ્ળક્ષકોની વાંદગીને યદફાતર કયલા, ભધ્મભ 

લગજના બ્શતોના કેટરાક અસ્ષ્ટ ઉદાશયણો છે . 

 

ીઆઈએરના બ્નણજમોની અવય ભાલાનુાં ભુશ્કેર છે અને ગાંબીય વાભાબ્જક વાંળોધનની જરૂય છે. બ્નિઃળાંકણ ેવાચા છે 

કે તાજેતયના લોભાાં વાભાબ્જક ન્મામનુાં કાયણ અને ીક્રડત જૂથોની ભુબ્તત ીઆઈએરના વાધન દલાયા ઘણી યીતે 

અદ્યતન થઈ છે યાંત ુશકીકત એ છે કે કેટરાક ક્રકસ્વાઓભાાં ીઆઈએરએ શકાયાત્ભક વપતા પ્રાપ્ત કયી છે, આ 

તકનીકને વાલજબૌભ તયીકે પ્રભાબ્ણત નથી કયતુાં ગયીફોના ભાનલ અબ્ધકાયન ેફચાલલા ભાટ ેઉામ. ીઆઈએર દલાયા 
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અબ્ધકાયોના ભાવ ઉત્ાદનભાાં ન્મામાબ્ધળો દલાયા લધેરી અેક્ષાઓ લધી છે જે તભાભ દુિઃખ અને દુઘજટનાઓભાાંથી 

યાશત આલા ભાટ ે ઉરલધ છે. ગયીફ અને લાંબ્ચત જૂથોના ભાનલીમ અબ્ધકાયોને ીઆઈએરન ે બ્ળસ્ત અને 

બ્નમાંત્રણભાાં યાખીન ેલધ ુવાયી યીત ેવુયબ્ક્ષત કયલાભાાં આલળ ેઅને જે ભાત્ર પ્રબુત્લ અને વયકાયી કામદાની અયાધના 

બોગ ફનેરા રોકો ય ધ્માન કેબ્ન્રત કયલાના ક્રકસ્વાઓન ેભમાજક્રદત શોલુાં જોઈએ. દયેક કલ્નાાત્ર જાશેય બ્શત ભાટે 

ીઆઈએરનો ઉમોગ કયલો એ ીક્રડત અને ગેયરાબ્બત જૂથોના ભાનલ અબ્ધકાયોને રાગુ કયલા ભાટ ે ભાત્ર આ 

ઉામનો ઉમોગ કયલા ભાટ ેભૂ પ્રબ્તફદધતાને ભાંદ કયી ળક ેછે. 

 

બ્લરક ઇન્ટયેસ્ટ રીટીગેળન ની  છૂટ શલે વાભાબ્જક ક્રયલતજનના એક ભશત્લના વાધન તયીકે કાભ કયી યશી છે. તે 

વભાજના દયેક બ્લબાગના કલ્માણ ભાટ ેકાભ કયે છે. તે ભાત્ર દયેકને જ ન્મામ રેલા ભાટ ેઉમોગભાાં રેલાતી તરલાય છે. 

આ કામદેવય વાધનની નલીકયણ બાયત જેલા બ્લકાવળીર દેળ ભાટ ે પામદાકાયક ુયલાય થમુાં. વભાજભાાં પ્રલતજતી 

અત્માચાય વાભ ેરડલાની વ્મૂશયચના તયીકે ીઆઈએરનો ઉમોગ કયલાભાાં આલ ેછે. તે વભાજના જરૂક્રયમાતભાંદ લગજના 

કલ્માણ તયપ વાંસ્થાકીમ શેર છે. ઇન ફાંદુઆ ભુબ્તત ભોયચા બ્લ. મુબ્નમન ઑપ ઈબ્ન્ડમા, વુપ્રીભ કોટ ેફાંધામેરા ભજૂયોને 

ભુતત કયલા ભાટ ેઆદેળ આપ્મો શતો. ભુયરી એવ ડોગયા બ્લ. મુબ્નમન ઑપ ઈબ્ન્ડમાભાાં, વુપ્રીભ કોટ ેજાશેય સ્થોએ 

ધુમ્રાન ય પ્રબ્તફાંધ ભૂતમો શતો. ક્રદલ્શીના ઘયેરુાં કામજકાયી ભબ્શરા પોયભ બ્લ. મુબ્નમન ઑપ ઇબ્ન્ડમાના વીભાબ્ચહ્ન 

ચુકાદાભાાં, વુપ્રીભ કોટ ેકાભ કયતી ભબ્શરાઓ યના ફાત્કાયના ુનલજવન અને લતય ભાટ ેક્રદળાબ્નદેળો યજૂ કમાજ શતા. 

ઇબ્નળાકા બ્લરુદધ યાજસ્થાન યાજમ, વુપ્રીભ કોટ ે વાંૂણજ વભાધાન કમુું છે. કાભના સ્થાન ે કાભ કયતી ભબ્શરાઓના 

જાતીમ વતાભણીન ેઅટકાલલાના ભાગજદર્તળકા. 

 

ીઆઇએર વદીઓથી કામદેવય વામ્રાજમલાદથી દૂય થલા ભાટ ેબ્લકાવળીર વાભાન્મ કામદો દેળ દલાયા પ્રથભ પ્રમાવનુાં 

પ્રબ્તબ્નબ્ધત્લ કય ેછે. તે ધાયણા કય ેછે કે વૌથી બ્શ્ચભી કામદો, બાયત વબ્શત બ્લકાવળીર યાજમોભાાં ઉત્ન્ન થતો આ 

પ્રકાયનો કામદો આર્તથક અને વાભાબ્જક બ્લકાવ ભાટ ેલધ ુવાયો શોલો જોઈએ, બ્લકબ્વત ુરુો શેઠનો બ્લકાવ શતો. 

કાનુની કેબ્ન્રમલાદથી કામદેવય ફશુભતીલાદ તયપના સ્થાાંતયન ે ઔચાક્રયક કામદાકીમ દધબ્તથી ભ્રભણા દલાયા 

ૂછલાભાાં આવ્મુાં શતુાં. બાયતભાાં, જોકે, ન્મામ-બ્લતયણ બ્ભકેબ્નઝભ બ્લકવાલલા ભાાંગતાન ેફદર ેઔચાક્રયક કામદાકીમ 

દધબ્તને ીઆઈએર દલાયા કાઢી ભૂકલાભાાં આલી. આણ ેજે ક્રયલતજન કમુું છે તે ફાંને નોંધાત્ર અને ભાખાકીમ છે. 

તે વાભાન્મ યીત ે યાંયાગત ન્માબ્મક બૂબ્ભકાભાાં ક્રયલર્તતત થમો છે જેથી કોટજન ે વાભાન્મ ભાણવની શોંચભાાં ન્મામ 

રાલલાભાાં વક્ષભ ફનાલલાભાાં આલે. 

 

ીઆઈએર જાશેય જનતાના નાગક્રયકોના શાથભાાં એક વાધન છે, જેનો ીઆઈએર ાછ વાયો શેત ુ છે અને તે 

ભુકદ્દભોના શાથભાાં શબ્થમાય ફનલા ભાટ ેતેન ેયોકલા ભાટ,ે જે આ ખ્મારનો દુરુમોગ કયલા ભાાંગ ેછે, તમાાં તો વ્માાયી 

રાબ ભેલલા અથલા વલોચ્ચ અદારતભાાં વભમ અને પયીથી બ્લબ્લધ ક્રદળાબ્નદેળો યજૂ કમાજ અને ભ્રષ્ટાચાય જાશેય બ્શતના 

દાલા ય ખચજ રાદતા અદારતોએ તેભના લરણને જ ભજફૂત કમુું છે. આગ, તે નમ્રતાથી વફબ્ભટ કયલાભાાં આવ્મુાં છે 

કે PIL શજુ ણ પ્રામોબ્ગક તફતકાભાાં છે. આ પ્રકાયનાાં દાલાઓ શાથ ધયલાની ઘણી ખાભીઓ આગ આલલાની 

ળતમતા છે. યાંત ુવાયી તકનીકોન ેનલીનીકયણ કયીન ેઆ ખાભીઓ દૂય કયી ળકામ છે. તદનુવાય, PIL વભુદામના નફા 

તત્લોના બ્શતો ય પ્રબ્તકૂ અવય કયતા ફાંધાયણીમ અને કાનૂની ઉલ્રાંઘનો ભાટ ે યાજમની જલાફદાયીની નલી 

ન્મામળાસ્ત્ર બ્લકવાલ ેછે. 
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ીઆઈએરભાાં ન્મામારમ વાભાન્મ યીત ેતાવ કયનાય, ભધ્મસ્થી, વરાશકાય, અથલા વશમોગી તયીક ેકામજ કય ેછે જેભ ક ે

ન્મામભૂર્તત એભ.એન. લેંકટચાલ્માશ, ળીરા ફાયવ બ્લરુદધ ભશાયાષ્ટ્ર યાજમ.  

 

ીઆઈએરન ેકામજકાયી તકનીકોન ેઢીરુાં ભૂકીન ેઅને ભાનલ અદારતોના ઉલ્રાંઘનના બોગ ફનેરાઓન ેતાત્કાબ્રક યાશત 

આલા ભાટ ેએક બ્નણાજમક બૂબ્ભકા બજલલાની જરૂય છે, જે અદારત દલાયા તાવ કયામેરી કબ્થત શકીકતોન ેવાબ્ફત 

કયલા ભાટ ેઅયજીકતાજન ેછૂટ આીન.ે જો ફધી રાક્ષબ્ણકતાઓ એક વાથ ેશાજય ન શોમ તો આ ફાફત કામદેવય યીત ે

PIL તયીકે ઓખાતી નથી. યાંત ુદુબાજગ્મ,ે ન્મામભૂર્તતઓએ ભાનલીમ અબ્ધકાયો વાથે દૂયસ્થ યીત ેજોડામેરા ન શોલા 

છતાાં ણ કોઈ ણ ફાફતન ેીઆઇએર તયીકે વાયલાય કયલા ભાટ ેતેભની રારચનો બ્લયોધ કમો નથી. ક્રયણાભ એ છે 

કે લોથી અદારતો ીઆઈએરના વાધન દલાયા ળાવન વાંસ્થા તયીકે ઉબયી આલી છે. 

 

ીઆઈએરના ભનોયાંજન ભાટેનાાં ધોયણોને નીચે ભૂકલા જોઈએ જેથી ન્મામભૂર્તતઓની વ્મબ્તતગત વાંદગીઓન ે

ીઆઈએર તયીક ેવૂમજ શેઠ કાંઇણ ભનોયાંજન કયલા ભાટ ેવભાલી ળકામ. વયકાયી અનૈબ્તકતા અને વાભાબ્જક દભનના 

બોગ ફનેરા અબ્ધકાયના અબ્ધકાયન ે વભથજન આલા ભાટ ે PIL ભમાજક્રદત શોલુાં જોઈએ. યાજકીમ ળાવન, અથલા 

ગેયભાગ ેદોયતા અથલા વત્તાના અબ્નલામજ કવયતને રગતા ભુદ્દાઓ ણ ભશત્લૂણજ છે યાંત ુતેભન ેશજી ણ દાલાના 

યાંયાગત ઢફભાાં શાથ ધયલાભાાં આલ ેછે. આલા ક્રકસ્વાઓભાાં ીઆઈએરના નાભકયણની જરૂય નથી. 

 

ન્મામભૂર્તત ક્રિષ્ના અમય ેદલાયા વ્મતત કયલાભાાં આલેરી આળા વાથ ેઅભ ેઅાંત રાલી ળકીએ છીએ: ન્માબ્મક કામજલાશી તેના 

વૌથી લધ ુફોનવ પ્રાપ્ત કયે છે જમાય ેતેના આદેળો આાંખોભાાંથી કેટરાક આાંવુ રૂછી નાખે છે. 
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